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Queremos que os produtos microbial free tenham 
os resultados mais eficazes para si e para os seus clientes 
desde o momento da aplicação até à sua remoção. Por 
isso, desenvolvemos este manual em que lhe apresentamos 
os cuidados a ter em todas a etapas do processo. 



quais as superfícies mais indicadas? 

antes 
da aplicação

Os filmes de laminação microbial free são indicados para aplicações em superfícies lisas (não porosas), planas e ligeiramente 
curvas. Também podem ser utilizados em objetos com impressões. 

como armazenar?
O acondicionamento dos filmes de laminação microbial free deve ser feito afastado de fontes de calor 
(elétricas e luz solar). Os produtos podem permanecer embalados durante um ano, aplicável apenas ao material 
que não tenha sido processado, nas seguintes condições de armazenamento:

• Ambientes com temperaturas entre 20 ° C ± 5 ° C e 50 ± 5% de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
• A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
• Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
• Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
• O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.



Que cuidados devo ter? 
Antes de iniciar a aplicação dos produtos microbial free deve assegurar-se das caraterísticas 
de cada substrato e de que a superfície se encontra completamente limpa e seca, fazendo 
um teste numa zona menos visível. 

Os materiais utilizados para a limpeza da superfície devem ser desengordurantes e, no caso 
de objetos com impressão, a laminação deve ser aplicada após o tempo indicado para secagem 
das tintas. 

 
Outro fator a considerar são as exigências de cada local, nomeadamente as regulamentadas 
para ambientes sensíveis, como hospitais e espaços de preparação e confeção de alimentos. 

 
Por último, recomendamos a limpeza dos rolos dos produtos microbial free para remover 
qualquer pó ou outra sujidade que se possa ter acumulado durante o transporte ou o 
armazenamento. 

Limpar a superficie



durante
a aplicação
materiais necessários:

espátula luvas feltro 
(para forrar a espátula) 

x-ato

luvas de algodão (para aplicações de superfícies vidradas) 



paredes e portas 

1  retirar cerca de 10cm do liner e começar a aplicação pelo topo 

2  aplicar o filme com uma espátula revestida com feltro, formando 
       um ângulo de 45° entre as superfícies da espátula e do vinil 

3  mover a espátula do centro para as extremidades do vinil

4  remover o liner de forma gradual e ir aplicando  o vinil 
        com o método indicado na imagem

 



5 para aplicações em esquinas, instalar o primeiro filme na primeira 
       parede com uma sobreposição de 2 a 3 cm na parede adjacente 
       e o segundo filme na segunda parede, continuando até à extremidade  

6  se a cobertura da superfície exige a aplicação de diversas alturas, 
       faça a união das alturas instalando o segundo filme com uma 
       sobreposição de cerca de 1 cm sobre a altura seguinte 
       (primeiro filme) 

filme 1 filme 2



superfícies uniformes e planas 

3  aplicar o filme com uma espátula revestida 
       com feltro, formando um ângulo de 45° 
       entre as superfícies da espátula e do vinil 

dica: para este tipo de aplicação, recomendamos a utilização de uma peça de vinil única. 

1  corte o filme com uma dimensão superior à da superfície de modo a abranger a parte que será dobrada sobre a extremidade

2  retirar cerca de 10cm do liner 
       e começar a aplicação pelos cantos 

10cm
45º

liner vinil



4  mover a espátula do centro para as extremidades do vinil 

5  remover o liner de forma gradual e ir aplicando o vinil na superfície

6  a aplicação do vinil nos cantos começa com um corte diagonal, 
        com um x-ato, desde a extremidade



7  dobrar o filme sobre 
        o rebordo do canto

9  aplique o filme no segundo 
        rebordo e forre o canto 
        com uma ligeira sobreposição
        dos dois filmes 

8  cortar o filme excedente 
        com o x-ato, deixando 
        1 a 2mm desde o rebordo e 
        cobrir o rebordo adjacente



1  começar na parte horizontal, utilizando o método anterior
 

2  corte o filme na extremidade da parte horizontal e utilize peças de filme adicionais para forrar os rebordos 

10  aplicar o mesmo método nos restantes cantos 

11   se a forma do objeto possibilitar, dobrar 1 a 2 cm do filme por baixo da parte horizontal 

superfícies mais exigentes 
dica: a aplicação deve ser feita por partes e não de uma só vez. 



ecrãs de vidro 

corte o vinil numa 
forma retangular 
e com dimensão 
ligeiramente maior 
do que a do ecrã

1 2 3retire aproximada-
mente 10cm do 
liner e cole o filme 
no limite do ecrã

retire o liner na 
totalidade e posicione 
o filme no ecrã 



corte o filme, sem 
muita pressão, com um 
x-ato ao longo dos 
rebordos 

5comece a aplicar o 
filme progressivamente 
e de forma uniforme, 
usando a espátula ou 
a mão (utilize luvas 
de algodão) 

4 6 aplique o vinil nos 
cantos com a espátula 
revestida com feltro    



maçanetas / puxadores de portas e janelas 
dica: a aplicação neste tipo de superfície é feita apenas na parte reta do objeto. 

corte o vinil numa 
forma retangular 

remova o liner 

1

2

3

4

posicione o filme 
na parte inferior 
do objeto

aplique o filme 
com a mão para 
a parte traseira 
do objeto  

5 forre o objeto 
movendo a mão 
da esquerda para 
a direita para toda 
a largura do objeto 

6 termine com 
uma sobreposição 
de aproximadamente 
2mm com a outra 
parte do filme na parte 
traseira do objeto 



após
a aplicação

limpeza e conservação 
A primeira limpeza só deve ser feita 24h após a aplicação de modo a preservar as propriedades do adesivo 
e garantir que não descola. 

O filme deve ser limpo ou desinfetado com materiais não abrasivos, assim como detergentes convencionais 
e produtos indicados para ambientes sensíveis, incluindo os recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 



materiais necessários para remoção 

pano de limpeza produto de limpeza 
de resíduos de adesivo

pistola de ar quente
(para os substratos que 

permitem a sua utilização) 



remoção 

Sempre que o substrato possibilite, o processo de remoção pode ser feito com recurso ao calor. 
À semelhança da aplicação dos filmes, recomendamos a realização de um teste numa parte menos visível 
da superfície nesta fase. 

1  nos substratos que permitem remoção com calor, aqueça o filme com a pistola de ar quente, 
      começando num canto, não excedendo a temperatura de 60°C (termómetro laser) 

2  levante o canto com o x-ato e remova o filme aquecido, que deve formar um ângulo de 70° a 80° relativamente 
       à superfície 

3  a remoção deve ser feita de forma gradual, aquecendo pequenas áreas de forma controlada para minimizar 
       os resíduos, com atenção ao ângulo e velocidade de tração 

4  caso permaneçam resíduos, limpe a superfície com um pano embebido em produto de limpeza 
       de resíduos de adesivo até a superfície ficar totalmente limpa 
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